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 خودنگاشـتي فلـسفي از شـعر و       ) 1817 ،هـاي مـن    ط كلـي زنـدگي ادبـي و ديـدگاه         خطو(
رحمانـه    متهم است كه بـا فلـسفه، ذوق شـاعري خـود را بـي            ،بدين دليل  و(اش دارد    فلسفه

ديـدگاه   از.  دارد 2تخيـل   و 1 خيـال  ميـان باب تمايز     مهمي در  ي  نظريه ،)سركوب كرده است  
 امـا   ،آورد  دسـت مـي    ماده از طريق قانون تداعي بـه      آ  مواد خود را حاضر و     ي  خيال، همه  ،وي

 تخيـل اوليـه،   . شود  ثانويه پديدار مي   صورت اوليه و   بعدي است كه به دو     دو  اي    تخيل پديده 
نوع ادراك انساني    عبارتي عامل اصلي هر    يا به  ادراك و  ميانجي ميان حس و    نيروي حياتي و  

اسـت،  )  چيـزي ديگـر    نه لزومـاً   و(كل اوليه    باالتري از ش   ي  كه مرتبه  ، اما تخيل ثانويه   ،است
) بـه اعتبـار موضـوعات   ( موضـوعاتش  ي اگر همـه  حتي(باشد  مي زنده   تخيلي خالق و اساساً   

 آفريننـدگي اسـت در      در تخيل ثانويه، اراده، آگاهانه عامل خالقيـت و         ).ثابت يا مرده باشند   
دار تداعي است با تخيـل كـه         خيال نيز كه وام   . تخيل اوليه وجود ندارد    كه اين معنا در    حالي

  .عامل خالقيت است متفاوت است
بـار بـا تمـايز        براي اولـين  ) سينا  ابن (ترين حكيمان جهان اسالم    بزرگ يكي از  ،سو  آن از

و ) حفـظ آن اسـت   كه قادر به انتزاع صورت مـاده از مـاده و نيـز      ( خيال   ي ميان كاركرد قوه  
احضار صوري است كه از مالئكـه        و اظهار و  » تكاراب« و» استعاده«كه قادر به    ( متخيله   ي قوه

خـود، در     مقـدم بـر    ي رويكردي متفاوت از فالسـفه    ) شود  جواهر ملكي حاصل مي    سماوي و 
 فالسـفه و   يمهـم در آرا    كه تأثيري بسيار   رويكردي   ؛گرفت  تمايز ميان خيال و تخيل پيش     

  .برجاي گذاشتحكماي جهان اسالم 
 مسلمان در   انفولسيالريج در اين مورد، پيشتازي ف     كسينا و     ابن ياين مقاله با بررسي آرا    

را مـورد تأمـل و   ) تمايز ميـان خيـال و تخيـل   (ويژه اين بحث   بسياري از مباحث نظري و به     
 مـسلمان و    ي  فالسـفه  ي از كاركرد متفاوت خيـال در آرا       در اثناي سخن،  بررسي قرار داده و     
  .گويد سخن مينيز انديشمندان غربي 
طـوالني در فلـسفه    اي   تخيل به عنوان مرتبتي از مراتب قواي نفس، سابقه     بحث خيال و  

بار بـا ذكـر مراتـب معرفـت در            در فلسفه به معناي كالسيك آن، افالطون براي اولين        . دارد
ارسطو با تقسيم تخيل    .  خيال را در آخرين مرتبه از مراتب شناخت قرار داد          ،جمهوريكتاب  

را عامـل حفـظ و       يل عقلي را خـاص انـسان شـمرده و آن          به تخيل حسي و تخيل عقلي، تخ      
شـود، تخيـل را    كه با ابواسحاق كندي آغاز مي  اسالمي ي فلسفه. ضبط صور در نفس دانست 

فارابي نيز كه ابداعات مهمي     .  ارسطو، از جمله مراتب قواي نفس دانست       ي در ساحت انديشه  
امـا ارسـطو، كنـدي و فـارابي      .دهاي جديدي در اين مـورد گـشو      باب،  در كاربرد تخيل دارد   

چون (تمامي كاركردهاي قوه خيال را در يك قوه مجتمع دانسته و با كاربرد عناوين مختلف      
سـينا،    در ايـن ميـان، ابـن      . از يـك قـوه سـخن گفتنـد        ) فانتازيا، متخيلـه، خيـال و مـصوره       
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 تخيل دست  به تمايز ميان خيال و، اسالمي، با ذكر كاركردهايي جديد    ي الرئيس فلسفه   شيخ
  . زد

دانيم كـه بـه دليـل اهميـت بحـث             را ضروري مي    اي    پيش از تبيين اين معنا، ذكر نكته      
 مـورد   كتـاب الـنفس   سينا در مورد نفس، سعي بر اين است كه تمامي فصول اين كتاب                ابن

  . توجه قرار گيرد، گرچه حداكثر تالش نيز بر اين خواهد بود كه اختصار رعايت گردد
  

  سينا  ابنييل در آرا خيال و تخ.2
و بـه   كمـاي اسـالمي     ترين ح  بزرگ كه او را از    ).ق 370-428( سينا، الرئيس ابوعلي  شيخ

تـرين بحـث خـود       مبـسوط داننـد،      مشايي در تمدن اسالمي مـي      يلسوفانيس ف ييك معنا ر  
از . 3 آورده اسـت شـفا كتـاب  » الفن السادس من الطبيعيـات «را در  و قواي آن  نفس   ي درباره

 كه شرح مختصري از مباحث خود در فنون قبلي و نيـز اثبـات               ،الرئيس  مباحث شيخ آغازين  
 )في اثبات الـنفس و تحديـدها مـن حيـث هـي نفـس      ( آن است  توجود نفس و ذكر حقيق    

 آغـاز  شـفا  قواي نفس را از تعريـف نفـس در     در باب  او   يگذريم و سخن خود در باب آرا        مي
  .كنيم مي

 نمو و توليد مثل دارند ،، رشداالرادهالم وجود دارند كه ب    سينا اجسامي در ع     از ديدگاه ابن  
سـت   ا ها دليل حضور مبادي ديگر در ذات آن        بلكه به  4ها و اين امور نه به دليل جسمانيت آن       

 مقـوم ذات    وسـينا جـز     نفس از ديـدگاه ابـن     ).  نفس چون هم(ند  اعامل اين امور  في نفسه   كه  
به كمال ديگري نياز دارند كه ايـن كمـال          ان  انسحيوان و بدن     نبات،،  است و به يك عبارت    

 :دنامـ   مـي »نفس « آن كمال را  او . بالفعل باشد  أقبيل تغذيه و نمو و غيره مبد       براي اموري از  
 »النفس و هو الذي كالمنا فيـه       فذالك هو  .فيحتاج الي كمال آخر هو المبدا بالفعل لما قلنا        «
امل بنيـادي تمـامي افعـالي اسـت كـه از            سينا نفس، ع    بنابراين از ديدگاه ابن    .)14:، ص 12(

  .شود انسان صادر مي
شـود و نيـز       توان نفس را در قياس بـا افعـالي كـه از آن صـادر مـي                  وي معتقد است مي   

كه در ماده حلول كرده و از        قياس با اين    ناميد و در   5»قوه«دريافت صور محسوسه و معقوله،      
رو كـه عامـل      آن  و نيـز از    »صـورت  «اسـت اجتماع با آن ماده، حيوان يا نباتي حاصل شـده           

سينا بيشتر تمايل     ابن .د نها  نام »كمال« ،)به سمت تعالي يا عكس آن     (استكمال جنس است    
 زيرا از ديدگاه او برخي امور صادره از نفس، حركتي بـوده و              ؛دارد نفس را كمال بداند تا قوه      

ت كـه در بـاب حركـت،    دو در ايـن اسـ   اند و تفاوت ايـن  باب احساس و ادراك برخي ديگر از  
قبـول و ايجـاد دو امـر     و( قبـول  أ اما در باب ادراك و احـساس، مبـد        ، فعل است  أ مبد ،نفس

كـدام    حركت و قبول است و هيچ      ي دو قوه  سينا معتقد است نفس داراي هر       ابن ).ندا متفاوت
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 كه جامع و     بنابراين بايد نفس را امري بناميم و بدانيم        . ندارند تريربدو نيز بر ديگري       اين از
ان النفس كمال فهو اولي مـن     : و ايضا اذا قلنا   « : است دو قوه است و بنابراين كمال      حامل هر 

 )و نـه قـوه    (سـينا در كمـال         اصـرار ابـن    ، تشريح مفهوم كمال   ).17:، ص 12 (»قوه :ن نقول أ
كمـال اول و كمـال   «:  كمال بر دو قـسم اسـت  ،از ديدگاه او  .سازد  دانستن نفس را مدلل مي    

امـا  .  مثالً شكل بـراي شمـشير      ؛شود  كمالي است كه نوع با آن، بالفعل مي        كمال اول، . »يثان
 ؛كمال ثاني كمالي است كه حضور و وجودش تابع كمـال اول و فعـل و انفعـاالت آن اسـت                    

تفـاوت   .احساس و حركت بـراي انـسان       يت،ؤر  تميز،  نيز مانند قدرت بريدن براي شمشير و     
 ،نيـست ) قدرت بريـدن (  نيازمند كمال ثاني،خود  براي ايجاددو در اين است كه شمشير      اين
 نـه   ،دانـد   سينا نفس را كمال جـسم طبيعـي مـي           ابن. ستنيازمند ا  )شكل( كمال اول    بهاما  

 بلكه  ،)مانند آتش و زمين   ( آن هم نه هر جسم طبيعي        ؛)كرسي مانند تخت و  (جسم صناعي   
ري ابزاري كه در افعال حيـاتي موجـود          به يا  ،ها آن دسته از اجسام طبيعي كه كمال دوم آن        

 مانند افعال تغذي و نمو كه از جمله كماالت اول است و مبنايي بـراي              ؛شود  است حاصل مي  
سينا با نقد و تحليل اشكاالتي كه در          سپس ابن  .يتؤچون حركت، تميز و ر     كماالتي ثاني هم  

مل نفـس فلكـي     جمله اين اشـكال كـه ايـن تعريـف شـا            من( شده است    واردرد اين تعريف    
خـود   فصل اول از مباحث   ،)دهد   زيرا نفس فلكي افعال خود را بدون ابزار انجام مي          ،شود  نمي

  . دهد  نفس را پايان ميي در زمينه
يـا در  » في ذكر ما قاله القدماء في النفس و جوهرها و نقضه« تحت عنوان  ،در فصل دوم  

 ، نقد تفصيلي اين تعاريف پرداخته     ، به »ذكر اقوال قدما در حقيقت نفس و نقض گفتار آنان         «
دهد كه به دليـل ضـرورت    ين نقص و نقض آن تعاريف، بحث مستوفايي ارائه مي       يدر رد و تب   

ـ        نفس را جوهري مـي     ،سينا   ابن ،در فصل سوم   .گذريم   از آن مي   ،اختصار نيـاز و    يدانـد كـه ب
چـون نفـوس    هـم ( نفوس نيـست  ي مجرد از ماده است و البته اين تجرد از ماده، خاص همه      

بنـابراين  «:  استچون نفس انساني از نفوس هم اي   خاص پاره بلكه منحصراً  ،)نباتي و حيواني  
و البته الزم نيست كه نفس بنـا بـه جـوهر             .كمال است و نه مانند عرض      نفس مانند جوهر،  
كـه هـر دو جوهرنـد امـا مفـارق             زيرا هيولي و صورت با آن      ؛مفارق باشد ربودن، مفارق يا غي   

 را بـه تبيـين      شـفا فن شـشم طبيعيـات      از  سينا، فصل چهارم      ابن). 46:، ص همان (»ندنيست
فـي تبيـين ان     ( نفس، به دليـل اخـتالف در قـواي آن، اختـصاص داده                كردهاياختالف كار 

 ضمن تشريح ايـن اخـتالف، اولـين تعـاريف خـود از      ،)اختالف افاعيل النفس الختالف قواها 
 انـسان يكـي    ي  قـواي دراكـه    ي آيا همـه   :كند  ال مي ؤتدا س وي اب  .دهد  قواي نفس را ارائه مي    

 يـك نـوع     : دو نـوع ادراك داريـم      است؟ و آيا تنها تفاوت ميان اين قوا اين است كه مـا كـالً              
شود و يك نوع ادراكات مختلفه كه از راه اخـتالف آالت              ادراكات ذاتي كه عقليات ناميده مي     
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 حـسي و عقلـي را دو نـوع ادراك بـدانيم             و اگر ادراكات   شود؟  مختلف و گوناگون حاصل مي    
 ظـاهر و    يشوند را با ادراكاتي كه از اشيا        توانيم حسياتي كه از باطن ادراك مي        ميآيا  گاه   آن

 بين ادراكات حـسي مـا از        آيا حقيقتاً  ؟مجتمع بدانيم يك قوه   در  شوند    محسوس حاصل مي  
سـينا معتقـد اسـت نفـس      بنا  ظاهر با ادراكات حسي ما از باطن تفاوتي وجود ندارد؟ ياشيا

  بـه  بنا  زيرا اوالً  ؛ندا برخي ديگر متفاوت   داراي قواي متعددي است و حتي برخي از اين قوا با          
رو كه قوه است براي يك امر مشخص         اين قوه از ) 185: ، ص 1(»  واحده هالواحد قو  «ي قاعده

حـال،    ايـن  با ؛دو متعين قوه است و محال است كه براي امر ديگري جز همين امر، قوه باش               
تواند كارهاي     مي ، به قصد ثاني   ،دهد   امر متعين خود را انجام مي      ،گرچه يك قوه به قصد اول     

ايـن قـوه     . بينـايي اسـت    ي  قـوه  ،ألهسينا در اين مـس       مثال ابن  .بسيار ديگري نيز انجام دهد    
 را نيـز    ئ رنگ يك ش   ، اما عالوه بر ديدن    ؛)تواند كه بشنود    فلذا نمي (براي ديدن   است  متعين  

 امـا بـراي     ،براي امر مخصوصي آماده شده باشد       اي    چنين ممكن است قوه    هم. كند  ادراك مي 
گاهي بالفعل و گاهي بـالقوه        اي    فلذا چنين قوه  ( نيازمند امر ديگري باشد      ،بالفعل شدن خود  

) بنا به درخواست تخيل يا عقـل      ( شوقيه   ي مثالً اگر از سوي قوه     ؛)شود   صدور امري مي   أمبد
 ئي محركه در اين صـورت نـاگزير بـه سـوي مبـد             ي  قوه ،دي بر انجام فعلي صورت گيرد     قص

سـينا    كـه ابـن     اي    نتيجـه . كند و اگر درخواستي صورت نگرفت حركتي هم ندارد          حركت مي 
 ،گردد جز حركت واحد صادر نمي  واحد با آلت واحد،ي  محركهي از قوه: گيرد جالب است   مي

بـه تفـاوت در     هـر چنـد     سـينا     بنابراين ابـن   .شود  دد صادر مي  حركات متع  اما به تعدد آالت،   
 وجود اين اخـتالف را علتـي بـراي اخـتالف در             است،كرده   گرايش پيدا عملكرد قواي نفس    
  .داند ماهيت نفس نمي

 )در بيان تعداد قواي نفس    (» في تعديد النفس علي سبيل التصنيف     «عنوان فصل پنجم    
لنعد االن قـوي الـنفس   « :دهد ا اصول موضوعه قرار ميسينا بنيان اين بحث خود ر       ابن .است

: كنـد   هرگونـه برهـان و اسـتداللي را نفـي مـي             به  نياز بيانو با اين    » عدا علي سبيل الوضع   
نفس نبـاتي، نفـس حيـواني و نفـس     :  كه نفس در اولين تقسيم، بر سه قسم است       ندگوي  مي

  . انساني
 توليـد مثـل     ،كه جـسم    جهت    آن ازنفس نباتي كمال اول است براي جسم طبيعي آلي          

  ؛نمايد كند و تغذيه مي رشد مي نموده،
يات يرو كه حيوان ادراك جز     اين نفس حيواني كمال اول است براي جسم طبيعي آلي از         

  ؛كند  خود حركت ميي نموده و به اراده
رو كـه كليـات را تعقـل         ايـن  نفس انساني نيز كمال اول است براي جسم طبيعي آلي از          

  .دهد و از روي فكر انجام مي ده و كارهايي را با اختيارنمو
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و )  رشد ي قوه( منميه   ي قوه ،) تغذيه ي قوه(  غاذيه ي  قوه :نفس نباتي داراي سه قوه است     
ي  ه محركـه و قـو     ي قـوه :  نفس حيـواني نيـز داراي دو قـوه اسـت           .)توليد مثل ( مولده   ي قوه
قواي باعثه و فاعلـه     : شوند  تقسيم مي  نوع    دو سينا خود به    قواي محركه از ديدگاه ابن    . دركهم
 محركه باعثه ي  قوه.)شود و گاهي فاعل آن يعني گاهي اين قوه باعث صدور يك حركت مي(

چه در خيال ما صورت مطلـوب   است كه چنان   اي     شوقيه است، قوه   ي  نزوعيه ي كه همان قوه  
شـدن قـواي ديگـر        يختـه رسم گردد سـبب برانگ    ) كه بايد از آن گريخت     صورتي(يا مهروبي   

 شهواني اين اسـت كـه       ي كاركرد قوه  . غضبي ي  شهواني و قوه   ي اند از قوه   شود كه عبارت    مي
 ي كـشد و قـوه       براي ايجاد لذت به سوي خود مي       ،صور مطلوب را خواه ضروري باشد يا نافع       

 ي  محركـه ي قـوه . كند  صورت متخيل را خواه مفيد باشد يا مفسد از خود دور مي           نيز غضبي
  .كند  عضالت را در انجام اعمال بدني تحريك و وادار مينيزفاعله 

. كه از داخـل     كند و قسمي    كه از خارج ادراك مي      قسمي :دركه نيز دو قسم است    م قواي
 لمس به چهار قـوه تقـسيم      ي چه قوه  چنان گانه، يا هشت (اند   گانه قسم اول همان حواس پنج    

  برخي از قواي باطني نفس صـرفاً .اند كه متعددند سو بخش ديگر آن قواي باطني نف    ) 6شود
ها هم ادراك    برخي از آن  . برخي معاني محسوسات را    كنند و   صورت محسوسات را ادراك مي    

 برخـي   .كه فعلي انجام دهنـد     كنند بدون آن    ند و برخي ادراك مي    ا هم مصدر فعل   كنند و   مي
  . ادراك اولي و ادراك ثانوي:تكن اين ادراك بر دو قسم اسيكنند ل  ادراك مينيز صرفاً

  :شود جا سه سؤال مطرح مي در اين
  تفاوت ميان ادراك صورت و ادراك معني چيست؟  :اول

 اما ابتدا   ،كنند  را درك مي   هر دو آن   ادراك صورت آن است كه حس ظاهر و حس باطن،         
 ماننـد ادراك صـورت گـرگ توسـط          ؛ سـپس حـس بـاطن      ،كنـد   را ادراك مي   حس ظاهر آن  

و سـپس ادراك آن توسـط       ) ت آن أيت شكل و رنگ و هيـ      ؤيعني ر ( در حس ظاهر  گوسفند  
 اما ادراك معني آن است      .)ت، گرگ است  أبدين معنا كه اين شكل و رنگ و هي        (حس باطن   

را ادراك نمـوده    حس ظاهر آنبتداكه ا كه نفس چيزي را از محسوسات ادراك كند بدون آن        
 چه را گوسفند از حس ظاهر اوالًَ       پس آن « :ز او مانند ادراك دشمني گرگ و گريختن ا       ؛باشد

چـه را قـواي باطنـه         امـا آن   ،نـاميم    مي »صورت«جا    ادراك كرده در اين    و از حس باطن ثانياً    
   .)60:، ص1( »ناميم  مي»معني«كه حس در آن شركتي داشته باشد  نآ  بي،كند درك مي
   فعل چيست؟ تفاوت ميان ادراك بافعل و ادراك بي: دوم
از صور و معاني را به هم  اي  سينا كار برخي از قواي باطنه اين است كه پاره ديدگاه ابناز 

 امـا   . هـم فعلـي انجـام داده اسـت         ، هم ادراك نموده   ،درآميزد يا جدا كند كه در اين صورت       
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كـه    بـدون آن ،ادراك بدون فعل اين است كه صورت و معني چيزي در ذهـن مرتـسم شـود    
  .صورت دهدنفس در آن دخل و تصرفي 

   تفاوت ميان ادراك اولي و ادراك ثانوي چيست؟: و سوم
كـه   ايـن راي خود حاصل كند و ادراك ثانوي        بصورتي را     اي    ادراك اولي آن است كه قوه     

  .د ديگري حاصل كني همان صورت را براي قوه
يـا حـس مـشترك     )در يوناني به معناي لـوح نفـس      (از قواي باطني نفس يكي بنطاسيا       

گانـه دريافـت     هايي اسـت كـه از طريـق حـواس پـنج             صورت ي ادر به ادراك همه   است كه ق  
صوري را كه حس مـشترك         است كه تمامي    اي    و اين قوه   7و ديگري خيال و مصوره     ؛اند شده

جـا   اين در .)حتي پس از غايب شدن صورت خارجي محسوس       (كند    دريافت نموده حفظ مي   
ترين و زيباترين مباحـث مربـوط بـه          مهم ي جمله كند كه از     پيدا مي   ورود سينا به بحثي    ابن

  . استآغازي بر تمايز ميان خيال و تخيلو  ،نفس
اي  كـه قـوه    بـدين معنـا  ؛ حفـظ اسـت  ي  قبول غير از قـوه    ي  قوه ،الرئيس  از ديدگاه شيخ  

 پس از حس مـشترك      فلذا قطعاً  ؛ اما قادر به حفظ آن نباشد      ،نمودهتواند صورتي را قبول       مي  
پس تفـاوت ميـان حفـظ و        . داريم كه صور را حفظ كند       اي     نياز به قوه   ،ول است  قب ي كه قوه 
مثـال او در     .سينا در متفاوت دانستن حس مشترك و خيال اسـت            بنيان استدالل ابن   ،قبول

 آب تأمل كنيد كه قادر به قبول نقـش و   در،براي فهم مطلب«: اين باب بسيار روشنگر است 
، 1(» خـود را حفـظ كنـد       توانـد صـور ترسـيمي در        نمـي  امـا    ،ترسيم و بالجمله شكل است    

  .)61:ص
 تبيين تمـايزي     نكته لطيف ديگري نيز وجود دارد و آن،        ،شفااين بخشِ از طبيعيات     در  

چـه بـه آتـشي گـردان         چنـان  . مصوره يا خيال اسـت     ي فعل قوه  ديگر ميان حس مشترك و    
 بـراي آتـش گـردان،    ،ذهـن   در،مبارد را نظاره كني  باراني كه از آسمان ميي بنگريم يا قطره  

كـه ممكـن     حـالي   در ،كنـيم    باران، خطي مستقيم را تـصور مـي        ي براي ريزش قطره   دايره و 
ـ    مگر اين  ،خطي مستقيم ادراك كند   اي را    قطره را دايره يا     ئنفس، ش  در  اي    نيست قوه  ه كه ب
ـ  ( را ببيند  تواند دوباره آن    را ببيند و چون حس ظاهر نمي       دفعات آن   همـين   بـه ) عـات دف هيا ب

 پـس چگونـه تـصور دايـره حاصـل          .بينـد   كـه هـست مـي      همان جايي   محسوس را در   ،دليل 
انگيز نفس است     اشاره به يكي از افعال حيرت      ،سينا به اين سؤال در اصل       شود؟ جواب ابن    مي

زندگي سراسر دستگاه صـنعت سـينما بـستگي بـه           « ،آرتور نايت كه از ديدگاه كساني چون      
كـه چـون      بـدين معنـا    ؛)10:، ص 10( 8» دارد )نه چشم، بلكـه نفـس     ( همين خاصيت چشم  

كه اين صورت از حـس مـشترك         پيش از آن  (حس مشترك رسم گرديد       در ئصورت يك ش  
سـپس حـس     كنـد و    كه هـست ادراك مـي      جا همان  را در  ئ آن ش  ،، حس ظاهر  )زائل گردد 
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  در.كنـد  هم ادراك مـي شود با  كه به آن منتقل مي   جايي در جا و  همان را در   همان مشترك،
  فلـذا از آتـشِ     ؛بيند  به قدرت حفظي كه دارد دو نقطه را با هم مي             حس مشترك، بنا   ،نتيجه

و أ اً مـستدير  ي امتـداداً  أفر( كند  گردان، درك دايره و از ريزش باران، درك خط مستقيم مي          
 ي قـوه كه   به حس ظاهر نسبت داد    توان   جا نمي  از آن  اين ادراك را     .)62: ص ،12) (اًمستقيم

 يعني حتي اگر ديگر آتش گردانـي يـا ريـزش بـاراني             ،دو امر است   مصوره قادر به ادراك هر    
 مـصوره يـا   ي سـينا بـراي قـوه    بنابراين ابـن . 9 مصوره قادر به تصور آن است     ي  باز قوه  ،نباشد
  . صفت حفظ صور قائل است  ويژگي و،خيال

 دريعنـي    ، خيـال  ي فراتر از قوه    اي    وهق ا در ر سينا آن   اما كاركرد ديگري نيز هست كه ابن      
از   اي     متخيله قـادر اسـت پـاره       ي آن كاركرد اين است كه قوه      .دهد   قرار مي  » متخيله ي قوه«

 بعـضي را از بعـضي ديگـر         ،به حـسب اراده     ديگر تركيب و   ي خيال را با پاره    صور مخزونه در  
 ،به قياس نفس انساني     و »همتخيل« ،حيواني سينا اين قوه را به قياس نفس        بنا. تفصيل دهد 

 بيـشتر سـخن     ،اسـت حاضـر   مورد اين قوه كه محـور بحـث نوشـتار            در( نامد   مي »متفكره«
  .)خواهيم گفت

 قرار دارد كه قادر است معاني غيرمحسوس را كـه     »وهميه« ي  قوه ، متخيله ي پس از قوه  
 فرار از گـرگ و     بهكه گوسفند را      اي     همانند قوه  ؛ ادراك كند  ،در محسوسات جزئيه موجودند   

تفـصيل صـور      اين قوه نيز قادر به تركيب و       ،سينا  از ديدگاه ابن  . كند  مهرباني به بره الزام مي    
  . خيال استي قوه مخزون در

 قـرار دارد كـه معـاني        »حافظـه يـا ذاكـره     « ي  قـوه  ، وهميـه  ي نهايت پـس از قـوه     در   و
حفــظ  ضــبط و اســت،يــه ادراك كــرده يكــه وهميــه از محــسوسات جز را اي  غيرمحــسوسه

 ي  خيال نسبت به حس مشترك دارد، قـوه   ي كه قوه را   همان جايگاهي    ، به عبارتي  .نمايد  مي
 سـت و  اها درك صورتكه حس مشترك م   با اين تفاوت، وهميه دارد ي حافظه نسبت به قوه   

درك معني، نيرويي است مي  خزانه«شود كه  سينا متذكر مي   ابن .درك معاني م  وهميه ي قوه
از ايـن لحـاظ كـه داراي         شـود و     نيز گفتـه مـي     »متذكره«به اين قوه     ...  فظه نام دارد  كه حا 

 :، ص همان( »شود   صور زائل شده را برگرداند، متذكره خوانده مي        استعدادي است كه سريعاً   
232(.  

 تقـسيم قـواي نفـس    ،قائـل اسـت و آن   نيـز   بندي ديگري از نفس      سينا به تقسيم    اما ابن 
و « : اسـت  »عاملـه و عالمـه    « ي قوهدو   نفس ناطقه داراي     ،از ديدگاه او   . انساني است  ي ناطقه

: ص ،همـان (» گوينـد  يك از اين دو قوه را به اشتراك رسمي يا بر سبيل تشابه عقل مـي          هر
 »شـوق « ي  قوه ، محرك بدن است و به اعتبار قياس با نفس حيواني          ي  عامله قوه  ي  قوه .)64

بـه اعتبـار قيـاس بـا نفـس         نيـز .شـود   در انسان مـي  ...است كه سبب شرم، خنده، گريه و 
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 متخيله و متوهمه است كه سبب استنباط صنايع انساني و تدبير امور دنيوي              ي  قوه ،حيواني
ليف و أاست كه بـا تـ   اي   قوه، عالمهدر قياس با نفس انسانيانتها، شود و در      توسط انسان مي  

مـثالً   (كنـد    توليد مـي   ،گيرد   تعلق مي   كه به عمل    را تركيب عقل عملي و عقل نظري، آرايي      
پـس از    ).شمارد و اين البته از طريق قول مشهور است نـه برهـان              دروغ را زشت و قبيح مي     

كار اين قوه را انطباع صور      ، عالمه يا نظريه را مورد بحث قرار داده        ي سينا كاركرد قوه     ابن ،آن
 سـينا در    ز مراتب قـوايي كـه ابـن       علت اهميت اين بحث و ني     . داند   مجرده از ماده مي    ي كليه

 در دريافت صور معقول از عقل فعال        ،دهد  ارائه مي  فن ششم     اولِ ي انتهاي اين فصل از مقاله    
كه البته خود بنياني بـر افعـال        (باشد    مي»  بالفعل است  ماًيعقلي كه دا  «سينا    يا به تعبير ابن   

 شـفا ، در    ذيل تا از صدر    ي نفس قواترتيب  ). ويژه در امر نبوت است      به ، متخيله ي متعالي قوه 
عقل . 5  ينعقل هيوال. 4 عقل بالملكه. 3  عقل بالفعل. 2  عقل مستفاد . 1 : شرح است  دينب

حس . 10   خيال ي قوه. 9   متخيله ي قوه. 8   ذاكره يا حافظه   ي قوه. 7  وهم   ي قوه. 6 عملي
  .ابدي اين سير تا قواي نفس نباتي ادامه مي؛ گانه حواس پنج. 11   مشترك

 علوم و  ، به مشاهده معقوالت پرداخته    ، عقل مستفاد  ي سينا نفس در مرحله     از ديدگاه ابن  
چـون   منزلت آن نـسبت بـه نفـس آدمـي هـم      «،كه به تعبير فارابي   (» عقل فعال «صور را از    

  .كند ، دريافت مي)222: ، ص7(»است نسبت به بصر) خورشيد(منزلت ضوء 
و گانـه   ادراكات بشري و حـواس پـنج     قواي نفس نباتي،   ي تحقيق درباره   به ، دوم ي مقاله

اختـصاص  ) ويژه نظريات شعاع و انطباع در امر ابصار يا ديدن          به( سوم، به نور و رنگ       ي مقاله
رويكـرد  ) با چهار فصل  ( »في الحواس الباطنه  «  با عنوان  ، چهارم ي سينا در مقاله     اما ابن  .دارد

سـينا    ابـن . حس مشترك دارد   ل وجود يف و دال  جمله تعري  مجددي به قواي باطني نفس من     
 صور ادراك   شود كه تمامي     متذكر مي  ، ضمن ذكر كاركرد حس مشترك     ،در پايان اين بخش   

مصوره  را خيال،  شود كه آن    داري مي  ديگر نگاه   اي    قوه ي به وسيله  توسط حس مشترك،     شده
 ميان خيال و متخيله فرق ،و گاهي در اصطالح: دهد اند و سپس ادامه مي   و متخيله نام نهاده   

ربما فرق بين الخيال و المتخيله بحسب االصـطالح و           «:گذارند و ما از اين دسته هستيم        مي
سينا به ذكر تفاوت ميان حس مشترك         گاه ابن  آن. )229 :ص ،12 (»نحن ممن يفصل ذالك   

هـا   د آن صور را دريافت و در مـور      داند كه     مي  اي    را قوه  حس مشترك    پرداخته و و قوه خيال    
  .كند صور را حفظ ميتنها كه قوه خيال   حالي  در،كند حكم مي

سـينا معتقـد بـه وجـود         در اين مـورد، ابـن     .  متخيله است  ي  اثبات وجود قوه   ينكته بعد 
 ي بتوانيم به وسيله  (دانيم در طبيعت ما قرار دارد كه          كه به يقين مي   «نيرويي در نفس است     

ديگر تركيب كنيم و برخي را از برخي ديگر به خـالف          اي    رهاز محسوسات را با پا      اي     پاره )آن
كه به وجود يـا      آن  بي ،هم جدا سازيم    از ، تفكيك و تحليل نموده    ،ايم چه كه از خارج يافته     آن
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باشد كه اين كارها به ياري او انجـام يابـد و              اي    پس بايد در ما قوه     .الوجود آن تصديق كنيم   
را به    مفكره و چون نيروي حيواني آن      ،را استعمال كرد   آن اين همين قوه است كه چون عقل      

   .)230:، ص12( »شود  متخيله ناميده مي،كار بست
سازد نسبت به   وهم دارد كه ما را قادر مي ي  اختصاص به اثبات قوه    ، بحث ديگر اين باب   

 ،شـيرين بـودن آن     نيز   بودن چيزي زرد و      مثالً حكم به عسل    ؛كنيم يه حكم صادر  يامور جز 
 حافظه يا متذكره    ي  قوه ،پس از وهم  . دانيم اين حكم از قواي حاسه ما نيست         كه مي  حالي رد

 اين قوه قـادر  ،سينا از ديدگاه ابن. شده است   دارد كه قادر به برگرداندن سريع صور زائل        قرار
  .معني تركيب كند معني، و بين معني و است بين صورت و صورت، صورت و

كـه چيـزي را         گوييم نفـس هنگـامي      مي ،ث مهم و كليدي   اين بح جهت ساده كردن     در
 ادراك بـه صـورت آن اسـت كـه           ؛ه صورت است يا بـه معنـي       ب اين ادراك يا     ،كند  ادراك مي 

سپس توسط حـس مـشترك حكـم          محسوس شكل گيرد و    ئ خيال از ش   ي قوه تصويري در 
ديد و از او     كه گوسفندي گرگي را    اما هنگامي . گردد كه اين تصوير، تصوير يك درخت است       

 ادراك دشـمني    ، اما به معنـا    ،حس مشترك به صورت، رؤيت گرگ است       ، تصوير در  گريخت
ادراك دشمني گرگ نه متصل به حس مشترك اسـت نـه            . او گريخت  گرگ است كه بايد از    

حاكم به معاني است     گيرد كه قادر و      وهميه صورت مي   ي  قوه ي واسطه  بلكه به  ، مصوره ي قوه
 ي قـوه ،  حـس مـشترك   حافظ صورِ   ضابط و  ي كه قوه  چنان گوييم هم   ل مي حا). ها نه صورت (

درك اين جاري شده كه م     عادت بر « . متذكره است  ي ضابط معاني، قوه    حافظ و  ،خيال است 
اي    خزانه ،دو يك از اين   از براي هر   درك وهم را معني نام نهند و      م حس مشترك را صورت و    

  .)231 :، صهمان( »است وهم، حافظه ي خزانه و ...  حس مشترك، خيال وي خزانه: است 
حكـمِ    قواي حفـظ و    .اند حكم  حفظ و  ي معنا داراي دو قوه    صورت و  كدام از  بنابراين هر 

. متـذكره  حكم معنا، قواي وهميـه و      قواي حفظ و   اند، و  حس مشترك  صورت، قواي خيال و   
 تحت عنوان متخيله ،شود مي ي ا  ميانهي قوا معتقد به قوهاز دو دسته   سينا ميان اين حال ابن

  .بازگرداندن صور معاني است يا متفكره، كه كاركرد آن اعاده و
 كـاركردي تحـت     ،سينا با تمايز ميان قواي خيال و متخيلـه، بـراي متخيلـه              بنابراين ابن 

 چهارم فن ششم    ي سينا در فصل اول از مقاله       ابن. شود   قائل مي  »ابتكار« يا   »استعاده«عنوان  
 ي قوه  يكايك صور موجود در    ، متخيله ي  واهمه با كمك قوه    ي شود قوه    متذكر مي  طبيعيات،

را كـه نفـس       اي    گـشته   معنـاي گـم    ، آن ي وسـيله   تا بـه   نمايد، ميمصوره يا خيال را تجسس      
 ، خيـال  ي  متخيله برخالف قوه   ي  قوه ، به عبارتي  .ياد آورد   فراموش نموده بود، با رؤيت آن به      

صور خيال، معناي متناسبي بـا       جا با تجسس در    اين  در ،كند  آشكار مي ها را     صورت كه صرفاً 
 امـا از    .اين كاركرد، نفس از صورت بـه معنـا رسـيده اسـت             در. كند  صورت را احضار مي     آن
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كـه گـاه نيـروي متـذكره از          صـورت    بدين ؛ عكس اين معنا نيز صادق است      ،سينا  ديدگاه ابن 
ايـن   در. را بيابد  كند صورت آن     يك معنا سعي مي     يعني با يادآوردن   ؛رود  معني به صورت مي   

 خيـال نـسبت پيـدا       ي  بلكه با خزانه   ، با مخزن وهميه نسبتي نيافته     ،به ياد آمده    امر ،صورت
  .كند مي

 .ايـد  شما گاهي نسبت معنايي را به صورتي، فراموش كـرده         : سينا روشنگر است    مثال ابن 
كـه    همـين  . تأمـل كنيـد    ،آيد   مي ئز آن ش  فعلي كه ا    در ،آوردن آن   براي ياد  ،اين صورت  در

 آن فعل وارد نموده و     نسبت را بر  دارد،  رنگي با آن فعل تناسب       شكل و  دريافتيد چه طعم و   
  .يابيد بخود راي  گشته گم

صـورت،    وهميه قادر به تركيـب صـورت و        ي  قوه ،سينا   از ديدگاه ابن   ،كه گفتيم  چنان هم
 ي  كـاركرد بـسيار نزديكـي بـا قـوه          ،همين دليل به   معني با معني است و      و ،معني صورت و 

تـر بـه     نزديـك «: سينا به اين كاركرد مشترك واقف اسـت          ابن ظاهراً. داردمتخيله يا متفكره    
متفكره باشد و ايـن قـوه       متخيله و   متذكره و  ي  وهميه همان قوه   ي حقيقت آن است كه قوه    

متـذكره    متخيلـه و ،كـه دارد  يعني بذاته حاكم باشد و به حركات و افعـالي  ؛حاكم هم باشد  
چـون عمـل آن منتهـي بـه           متخيله نام گيـرد و     ،صورت عمل كند   معني و  باشد و چون در   

 وهميـه   ي  قوه ي است كه خزانه    اي    اما حافظه قوه  .  متذكره ناميده شود   ،صورت و معني گردد   
 و  ص انـسان باشـد    يآمدن به قصد، از خصا     تر به يقين آن است كه تذكر و ياد         نزديك است و 
ممتنع هم نيست كـه       معني حافظه است و    ي  مصوره و خيال و خزانه     ي  صورت، قوه  ي خزانه
 :ص ،12( » ذاكره باشـد   ي  متخيله ،به حركات خود    متخيله و  ي ها، حاكمه   واهمه بذات  ي قوه

234(.  
 مصوره يـا خيـال      ي  تحت عنوان تعريف قوه    ،فصل دوم همين باب    سينا در   چنين ابن  هم

كه ( متفكره   ي  قوه ،)دارد  محفوظ مي   مخزون و  راحس ظاهر     از ي غيرمأخوذ اكه اشي   اي    قوه(
  از طريـق تركيـب و      ، مـصوره  ي صور قوه  داند كه در    مي  اي    را قوه ) نام نهاده  را متخيله نيز   آن

سـينا     از ديدگاه ابن   . متخيله موضوع هستند   ي  زيرا اين صور براي قوه     ،كند  تحليل تصرف مي  
 ممكـن اسـت ايـن       ،تحليل به صـورتي رسـيد      يا متفكره با تركيب و     متخيله   ي  چه قوه  چنان

 ايـن  نـه از  ، اين قوه براي اين صـورت   ،اين صورت   در . مصوره حفظ نمايد   ي قوه صورت را در  
رو خزانـه اسـت كـه        آن  بلكه از  ،لحاظ كه منسوب به چيزي است كه از داخل يا خارج آمده           

 مـصوره بتوانـد ايـن       ي ن است كـه قـوه     چنين ممك   هم . تجريد يافته است   نوعي ،اين صورت 
چه از خارج آمده باشد يا بـه دليـل سـببي آشـكار شـده        چنان،تحليلي رايا  صورت تركيبي   

 حال اگر به سببي از اسبابِ تخيل، تفكر يا تشكالت سـماوي،             .، در خود ثابت نگاه دارد     باشد
ست اين صورت   ممكن ا ،  متوجه اين صورت نباشد   نيز  ذهن   مصوره متمثل شود و    صورتي در 
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ببيند را  هايي   نتيجه شخص رنگ   در تي كه دارد رسم گشته و     أحس مشترك به همان هي     در
  .از خارج هم نيامده است خارج وجود نداشته و صداهايي بشنود كه در و

 واهمه ي قوه ساكت و چنين حاالتي هنگامي ممكن است كه قواي عقلي ساكن وي  غلبه
 در  وگرفتـه  نيرو ، خاصيانجام افعال متخيله بر واي خيال و ق،صورت  اين  در.نيز غافل باشد 

سـينا ايـن      علت اين معنا نيز از ديدگاه ابن      . گردند  ها متمثل مي   آن  صور محسوسه در   ،نتيجه
 مـثالً اگـر   ؛مانـد  ميغافل  ديگر   يا  از پاره  ،از قوا مشغول گردد     اي    است كه نفس چون به پاره     

چون به   ماند و    غافل مي  يداشتن امور خارج    ثابت نگه  از   ،نفس به امور باطني مشغول گشت     
اگـر نفـس بـه      «حال  . شود   غافل مي  يبستن قواي باطن   كار ه از ب  ، مشغول گردد  يامور خارج 

  در ،را به حال خود گذارد     آن خاص اعراض كند و     اي    از كارهاي قوه   افعال قوا مشغول نباشد و    
  .)237 :، ص12( »بديا او غلبه مي ها بر ترين صورت  قوي،اين هنگام

 ايـن    گـاهي  ؟ديگـر بازمانـد     اي    از قـوه   مـشغول و    اي    شود نفس بـه قـوه       حال چگونه مي  
سـينا سـبب    به تعبيـر ابـن   ضعفي است كه برخي قوا را فراگرفته و به دليل آفت وبازماندن،  

نفس بر يك قوه اسـت       تأكيد زياد  به دليل توجه و    گاهي نيز  شود و  بازماندن از استكمال مي   
گاهي  بنابراين گاهي به سببي خارجي است و      ( ماند   از توجه به قواي ديگر باز مي       ه طبيعتاً ك

 ي  قوه ،سينا معتقد است نفس به دو وجه         متخيله، ابن  ي مورد قوه  اما در . )به اراده خود نفس   
 بـه  اسـت كـه نفـس كـامالً        هنگامي ، وجه اول  :دارد  متخيله را از انجام كار خاص خود بازمي       

در چنـين   .كنـد   مصوره را صرف حواس ظاهر خـود مـي      ي قوه يافته و   هره اشتغال حواس ظا 
 متخيله از كـار مخـصوص   ي  قوه،نتيجه در  ورددگ مي متخيله ني قوه تسليم قوه  حالتي، اين   

 هنگامي اسـت كـه       نيز وجه دوم . امر متخيله بازماند    مصوره نيز از انفراد در     ،خويش بازمانده 
 كـه از    ،چون تميز و فكر استعمال نمايد      كارهاي خاص اين قوه هم      متخيله را در   ي نفس قوه 

 متخيله استيال   ي قوه  هنگامي است كه نفس بر     ، وجه اول  :سينا خود دو وجه دارد      ديدگاه ابن 
 بـه  ،اين وجه   نفس در  ؛ردب كار تحليل صور به   تركيب و   اين قوه را با حس مشترك در       ،يافته
را تحـت    بلكـه آن ،هـا تـصرف كنـد     صورت  در ،بيعت خود  به ط  دهد   اجازه نمي   متخيله ي قوه

  .دهد تصرف نفس ناطقه قرار مي
 متخيله را از تخيالتي كه بـا وجـودات خـارجي            ي  هنگامي است كه نفس قوه     ،وجه دوم 

 ،به همين دليـل    زماني كوتاه باطل نموده و     يا كاركرد اين قوه را در      مطابق نيست باز دارد و    
 ي  قـوه ،حـال اگـر نفـس   .  با شدت كار تمثيل خود را انجـام دهـد    متخيله ديگر نتواند   ي قوه

 ي صورت قوه  اين  در،را تحت تصرف خود قرار ندهد  او،دو جهت رها نموده  اين متخيله را از 
حـس    در ،ايـن صـورت    د و وشـ  مـي  مصوره ظـاهرتر     ي  كار قوه  ،نتيجه  در ،تخيل قوي گشته  

خـارج وجـود     بينـد كـه گـويي در        نان مي را چ   آن ،اين حس گاه   آن. گردد مشترك آشكار مي  
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 خواه  ، ادراك يك صورت متمثل است     ،كند   اثري را كه حس مشترك درك مي       كه چرا ؛دارد
 سينا به همين دليل است كه افراد ترسـو و           از ديدگاه ابن  . اين صورت از داخل باشد يا خارج      

ل ســالمت حــا شــنوند كــه در بيننــد يــا آوازهــايي را مــي بيمــار اشــباحي را مــي مجنــون و
اين صور   سوي خود كشد،    مميزه بخواهد اين صور را به      ي  حال اگر عقل يا قوه     .اند شنيده  مين
  .شوند خياالت مضمحل مي و

  آغاز ورود به بحث حقيقت وحـي و        ، متخيله است  ي اين بحث كه بيانگر قدرت فراتر قوه      
  برخـي مـردم    ي  متخيلـه  ي قـوه كـه   شـود     سينا متذكر مي    ابن. آفرينش صورت فرشته است   

 اين هنگامي است كه هـيچ حواسـي بـر     چيزي را بيافريند و ،تر با شدت هرچه تمام   تواند   مي
هـا   اين قبيل انسان  .  متخيله قرار دارد   ي  در اختيار قوه   مصوره نيز كامالً   آن مستولي نيست و   

بـراي   ،در بيـشتر اوقـات  «: بينندببيداري   در،بينند خواب مي  چه را كه ديگران در     قادرند آن 
حالتي  شوند و   خبر مي  بي  غائب و  ،افتد كه از محسوسات     اين قبيل اشخاص چنين اتفاقي مي     

 دهـد و    شود كه اين حالت دست نمي       بسيار هم مي   دهد و   ها دست مي   هوشي به آن   شبيه بي 
اي،  يا به امثلـه  بينند و باشند، مي   كه في نفسه مي    قي را به همان حال    يشود كه حقا    بسيار مي 
 و ... بينـد   مـي  كنـد و    م تخيل مـي   يچه را كه نا     مانند آن  ؛گردد  ها متخيل مي   اي آن حقايق بر 

كنند كه خطـابي      چنين تخيل مي   گردد و   ها متخيل مي   گاهي هم حقايق يا شبحي براي آن      
 خوانند و خود مي غير بر اين الفاظ را حفظ كرده و شنوند و به الفاظ مسموع، از اين شبح مي

 هـاي ديگـري نيـز هـست كـه در           نبوت  سبب نيروي متخيله است و     اين امر نبوت خاص، به    
هيچ يك از افراد بشر نيست كـه او را بهـره از ادراكـاتي      ها آشكار خواهد شد و      امر آن  ،آينده
  .)240 : ص،12( »حال بيداري است نباشد كه در

 روشـن  ، چـون فـارابي و كنـدي     ، سلف خـود   ي سينا با فالسفه    جا تفاوت ميان ابن    در اين 
شدند و تمامي كـاركرد قبـول و           خيال و متخيله تمايزي قائل نمي      ي دو بين قوه   آن. شود  يم

 مصوره يـا    ي  متخيله و كندي در قوه     ي فارابي در قوه  ( نمودند  تركيب را در يك قوه بحث مي      
 چنين متـذكر    تاريخ فلسفه در جهان اسالمي     الفاخوري و خليل الجر در       اين معنا را   .)مخيله
گذارد و حفظ و استعاده و ابتكار را متعلـق            رابي ميان خيال و متخيله فرقي نمي      فا«: اند شده

شـود كـه شـيخ ميـان           اين اصل روشن مي    شفا ي كه از مطالعه   داند و حال آن     به يك قوه مي   
نهد خـالي از يـك نـوع ارجـاع            دو مي  ولي فرقي كه ميان آن     .گذارد  متخيله و خيال فرق مي    

  .)488: ، ص6( »يكي به ديگري نيست
 دوم  ي بـا كـاركردي كـه بـراي قـوه          سينا در ذكـر قـواي خيـال و متخيلـه،            بنابراين ابن 

كـه   زيـرا چنـان    ،گردانـد   متمايز مـي  ) يعني خيال ( را از قوه حفظ صور      آن  رسماً ،شمارد  برمي
 ؛گونه مصدري ندارند    متخيله قادر است چيزهايي را بيافريند كه در خارج هيچ          ي  قوه ،ديديم
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كنـد كـه از محـسوس خـارجي            خيال تنها صوري را در خـود حفـظ مـي           ي قوهكه   حالي در
 متخيلـه در    ي گري و آفرينندگي قـوه     سينا بر كاركرد حكايت      تأكيد ابن  .دريافت نموده باشد  

بعيد نيست كه برخي از افعـال منـسوب         «:  چنين ظهور دارد   شفاجمالت پاياني كتاب نفس     
 بر  ، كه دارد  اي  قوت و برتري   ي واسطه به]  بالملكه تر عقل   متعالي ي مرتبه[به اين روح قدسي     

 ،محـسوس و بـه الفـاظ مـسموع          اي    متخيله فيضان كند و متخيلـه ايـن فـيض را بـه امثلـه              
  .)258 :، ص1(»  حكايت كند،طوركه اشارتي به آن شد همان

 مـورد    در تمدن غـرب    سينا  صد سال پس از ابن      هشت  ميان خيال و تخيل،    تمايزاما اين   
  . ار گرفتتوجه قر

  
   ساموئل كالريجيتمايز ميان خيال و تخيل در آرا .3

 10 اُتري سنت ماريم ناه، در روستايي ب1772 اكتبر سال 21 در ساموئل تيلور كالريج
هاي كمبريج درس خواند و در سال  در يكي از كالج. روحاني متولد گرديد اي  در خانواده

 سرودن شعر را 1793از سال . را ترك گفتجا   آن،كه مدركي دريافت كند  بدون آن1794
 به ديدار ويليام 1797در سال .  خود را نوشتي  اولين نمايشنامه،آغاز و در سال بعد

 ،را نگاشت 11ادبي ي سيره يعني ،ترين اثر خويش  كه مهم1817تا سال . وردزورث شتافت
شعار او در كنار نگارش مقاالت مختلف و سرايش ا. اشعار و آثار مختلفي را منتشر نمود

 جوالي همين سال 25نهايت در در  ادامه يافت و 1834ش تا سال ا هاي ديگر علمي فعاليت
كه از خود دو پسر و يك دختر، در كنار آثار ادبي  حالي  سالگي، جهان را در62و در سن 

  .)539 :، ص14( وداع گفت ،مهمي برجاي گذاشته بود
انقالب فرانسه نظام . كرد ميقي را تجربه مي حيات او از نظر ادبي تحوالت عي دوره

به تعبير . تماعي را دگرگون نموده و اين دگرگوني دنياي شعر و ادب را نيز درنورديده بودجا
زادگان موضوع واالي شعر نبودند و  ، ديگر شاهان و شاه نقد ادبيي تاريخچهورنون هال در 

 ويليام وردزورث .)105 : ص،11( رعايت قوانين تناسبِ كالم، غرض خاص شاعر نبود
هاي   هدف شعر را انتخاب وقايع و موقعيت، كه از او سخن خواهيم گفت،)1770-1850(

ها  مأخوذ از زندگي عادي مردم و در عين حال، بخشيدن رنگ خاصي از تخيل بدان
بدين .  چيزهاي عادي به وجهي نامعمول به ذهن ارائه گردد،دانست تا بدين وسيله مي

 تبديل به سيالن ،گرفت و به تعبيري  از نظام مقفي و موزون خود فاصله ميصورت، شعر
وردزورث به همين اعتبار، . شد كه ريشه در عاطفه داشت اختيار و احساسات تندي مي بي

از ديدگاه او، .  هيجان شعر شمردي را عامل مهاركننده وزن شعر را نيز به چالش طلبيد و آن
بت با طبيعت به صور زيبا و هميشگي طبيعت آميخته و به زبان روستاييان به دليل قرا
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  با او هم، گرچه دوست و همكارش كالريج در اين باب؛ بهتر و واالتر بود،همين دليل
 ، نفس اين اتفاقحال، هر در. كرد داستان نبود و فضيلت خاص زبان روستاييان را رد مي 

ود، آغازي بود بر حضور هيجاني آن ساخت و خ تخيل را از حصار فلسفه و عقالنيت خارج مي
ترين مباحث   عميقي  عرصه،خيال و تخيل از اين زمان به بعد.  هنر و ادبي در عرصه

شاعران و از ديدگاه  كه ،نظري شد و اينك نه صرفاً در منظر فالسفه و متفكران
كران، نظر بسياري متف به. گرفت نويسان و منتقدان نيز مورد بحث و بررسي قرار مي داستان

 كه تفاوتي اساسي با ديگر ،وي .فرد داشت به  موقعيتي تقريباً منحصر،كالريج در اين موضوع
كردن اصول   تالش براي بنياد،و آن( ادبي انگليس دارد ي نويسندگان پيش از خود در حوزه

 در فلسفه و يشهرت و اهميت از چنان ،)شناسي است شناسي و نقد بر نظريات معرفت زيبايي
عنوان  بهاست كه سينستبري او را در كنار ارسطو و لونگينوس، برخوردار ژه نقد ادبي وي به

 او  ادبيي سيرهو آرتور سالمين كتاب دهد  قرار مي غرب ي ترين منتقدان تاريخ انديشه بزرگ
رنه ولك در كتاب . داند  مي)178 :، ص9 (ترين كتاب نقد در زبان انگليسي را بزرگ
را ) الذكر عالوه بر دو رأي فوق( او ي دربارهديگران  ي  برجستهيآراديد تاريخ نقد جارزشمند 

كه كساني چون سينستبري و سالمين براي را آن درجه از اهميت ،  ولي خود،آورده است
المللي به  اندازي بين نظر رنه ولك اين است كه اگر از چشم. ، قائل نيستندا كالريج قائل

  گرچه تأثير، اهميت او خواهيم داشتي حدودتري دربارهكالريج بنگريم ارزيابي بسيار م
. توان ناديده گرفت گري فرهنگي ميان آلمان و انگلستان را نمي عميق و مفيد او در ميانجي

البته ولك در صداقت كالريج ترديد دارد و در تحقيقي تطبيقي، تمامي منابع و 
 نشان )شود منتهي مي شلگل كانت، شلينگ، اوگوست وبه كه (هاي انديشه او را  سرچشمه
 .ها استفاده كرده است  از سياق كالم و واژگان آنولك معتقد است كالريج دقيقاً. داده است

كاري به كنار، نظرهايي را كه  شناختي يا اخالقي چنين  رواني جنبه«: دهد سپس ادامه مي
  .)184 :مان، صه( »توان به حساب او منظور كرد  نمي،كلمه به كلمه از ديگران نقل كرده

 كالريج را ولك در كتاب خود نشان داده است و قصد اين يبودن آرا  اصالت يا اعتباري
 خيال و  ميان تمايزي دربارهها،   انديشهنخستين بلكه توجه به ؛مقاله تحليل اين معنا نيست

ر اثر  يا ب، مسلمان تأثير پذيرفته استي  فالسفهي غربي است كه يا از آراي تخيل در انديشه
اما بسيار ديرتر از ظهور اين انديشه در (توارد، در تمدن غربي نيز ظهوري داشته است 

  .)حكمت اسالمي
ورنون هال مباحث كالريج .  نقش كالريج در تاريخ نقد ادبي انكارناپذير استحال،با اين 

 به نقل  و،ترين قلل نقد در انگليس دانسته  از رفيع، شكسپير را در قلمرو نقد عمليدر باب
من نخستين كسي بودم كه آشكارا با صالحيت تمام، «: آورد  مي ادبيي سيرهاز كالريج در 
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ياهاي ؤ صرفاً ر،ها شده هاي خيالي كه شكسپير متهم به آن نظمي و اسراف ثابت كردم كه بي
، 11(» اند ت قو اعالم جرم كردهأاند كه عليه عقاب به سبب فقدان هي بوده اي  فروشانه فضل
  .)109 :ص

 خيال و تخيل سخن ي در زمينهويژه   به،هاي كالريج در مباحث نقد اين مقاله از نوآوري
پردازِ  كه اولين نظريه( اين مسأله در ضروري است متذكر شويم ،اما پيش از آن. خواهد گفت

 را ث وردزور،رنه ولك. نظر وجود دارد  اختالف) تمايز ميان خيال و تخيل در غرب كيست
مترجم  .تمايز گذاشت و تخيل  بين خيال، غربي كه در تاريخ انديشه داند سي مياولين ك
را  "Imagination" ، خودي در ترجمه) سعيد ارباب شيراني( تاريخ نقد جديدكتاب 

 براساس اين ترجمه، .)197 :، ص9( ترجمه كرده است» وهم« را "Fancy" و »خيال«
وجود   گير به تواند تأثيرهايي چشم عناصر ساده ميداند كه از  مي اي   خيال را قوه،ثوردزور
هاي ناگهاني و تراكم صور خيال در ما،   قادر است با انواع موقعيت»وهم«كه  حالي  در،آورد

 Fancy and Imaginationاست كه كتاب   حالي  اين در.موجب لذت و شگفتي شود
 نمودهوارد بازار » تخيل«وان  با عنصرفاً) مسعود جعفري جزي( مترجم ايراني آن را برتاثر 

 البته . ترجمه شده است»تخيل« به "Imagination" و »خيال« به "Fancy" ،و در متن
 هم به "Fancy" ، زيرا در فرهنگ فارسي؛ها در ايران نيست نوع و تفاوت ترجمه بحث بر
 در يكي از ، به عنوان مثال؛»تخيل« و هم حتي »خيال« هم ، آمده است»وهم«معناي 

بافي، تخيل، تصور، تجسم،  پردازي، خيال خيال: ها ذيل اين كلمه آمده است نامه رهنگف
قدرت تخيل، تخيل، :  نيز آمده است"Imagination" و ذيل كلمه ؛ حدس وخيال، گمان

 به اين دو واژه ي  تفاوت چنداني در ترجمه،بينيم چه مي  چنان.)428: ، ص4(  تصور وخيال
 فلذا كلمات معبر مناسبي براي تمايز ميان دو نيروي متفاوت نفس ؛زبان فارسي وجود ندارد

 ، پس رجوع به معنا در اين قلمرو؛ نيستند)ناميم را خيال و متخيله مي  آنكه ما مسامحتاً(
  .معنا خواهد بود محور بحث مارو  اين از .است تا لفظ شاترگ تر و ره منطقي

داند، برت اين مقام  ميان خيال و تخيل مي را اولين مميز ثكه ولك، وردزور حالي اما در
 تمايز ميان خيال و تخيل ي پرداز جدي در عرصه را به كالريج داده و او را اولين نظريه

قبول و   ، تا حدود زيادي قابلثداند؛ امري كه با توجه به ارادتمندي كالريج به وردزور مي
 در ث تخيل از سوي وردزوروقوف به لزوم تمايز ميان خيال و. كند پذيرفتني جلوه مي

 را ث اگر وردزوراز اين لحاظ،.  كالريج به صورت كامل، تفصيل و تكميل شده استي انديشه
كه هر دو در  اين  بنا به( غربي بدانيم ي مبدع و كالريج را مفسر اين تمايز در تاريخ انديشه

  . ايم  چندان به خطا نرفته،)اين قلمرو نقشي بنيادين دارند
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 بين ، غربي داند كه در تاريخ انديشه  را اولين كسي ميثزوردكه گفتيم ور ن چنا،ولك
 البته .اما اين تمايز بيشتر به كالريج نسبت داده شده است؛ خيال و تخيل تمايز گذاشت

 از شلينگ را عامل تمايز سيره ادبي 13 و 12هاي مفصل كالريج در فصول  ولك نقل قول
 زيرا ؛هر دو ديدگاه البته صادق است. داند  كالريج ميي شه وهم و خيال در انديي ميان قوه

 تمايز ميان نمادپردازي و تمثيل، امر ي دربارههاي دقيق شلينگ   بحث،از ديدگاه ولك
تمايز ميان خيال در ي رثؤمند و امر زيبا، ساده و مصنوع، سبك و شيوه فردي، عامل م شكوه

ر اين معنا بايد به ديدگاه خاص كالريج نسبت اما در كنا. و تخيل در انديشه كالريج گرديد
كه بر اثر شنود ( و نيز حس احترام عميق او نسبت به اين شاعر انگليسي ثبه وردزور

بر  ثوردزورتأثير رسد سهم  به نظر مي . توجه نمود)كرد اشعارش در خود احساس مي
كه خود به آن اشاره   كما اين، از شلينگ بيشتر باشد)در تمايز ميان خيال و تخيل(كالريج 

در سال ( سالگي 24كالريج در خودنگاشت زندگي خود آورده است كه در سن . نموده است
بار    براي نخستين، را در حال خواندن شعر شنيده استثزوردكه صداي ور  هنگامي) 1796

دهد كه   نيز نشان مي ادبيي سيرهتاريخ نگارش . به تأمل در باب تخيل پرداخته است
، به تمايز ميان شعر استعداد و شعر نبوغ ثبودن اشعار وردزور   با تأمل در متفاوتكالريج

او  . او گشته استي رسيده و شايد همين معنا، مبناي تمايز بين خيال و تخيل در فلسفه
خيال و تخيل برخالف نظر رايج، دو نام براي يك معناي واحد، « :گويد خود در اين مورد مي

 بلكه دو استعداد متمايز ؛تر از يك نيروي يگانه نيستند تر يا قوي خفيف  اي يا حداكثر، درجه
ترين   مهمث مشخص است كه اشعار وردزور كامالً.)66 :، ص14( »ندا متفاوت و كامالً
 تأمالت جدي كالريج نسبت به تمايز خيال و تخيل بوده است و البته در اين ي انگيزه
چون  هم( باره سخن گفته بودند  اين كه در ي را تمامي كسانيتوانسته آرا  مي،تأمالت

  راثكالريج شعر وردزور. را مورد مطالعه و بررسي قرار دهد) شلينگ، شلگل و ديگران
 ،ژرف، توازني ظريف در ميان درستي مشاهده اي  محصول يگانگي احساسي عميق با انديشه

هاي مورد مشاهده   پديدهاندركار جرح و تعديل اشيا و  دستدانست كه  مي و نيروي تخيلي
 موهبتي اصيل كه قادر است طنين و فضاي توأم با ژرفا و بلنداي عالم آرماني ،تر و مهم است

هاي  هايي گسترش دهد كه مطابق با ديدگاه ها، رويدادها و موقعيت و مثالي را پيرامون شكل
 ، ديدگاه كالريج از،به عبارتي. ها از ميان رفته بود طراوت آن، مرسوم و در نگاهي عادي

  .)22: ، فصل14 (آفريد كه بسيار پرطراوت و نو بود  جهاني تازه ميثاشعار وردزور
 ، آثار نوافالطونياني دهد مطالعه ها و زندگي كالريج نشان مي  تحقيق در نوشته،عالوه هب

 :، ص2 ، ج8 (دانستند براي ورود به عالم مثال مي اي  كه هنر را تقليد صور معقول و مقدمه
ي فلوطين، هنر اثولوجياثر از أكه مت اين كما ؛ در اين استنتاج كالريج مؤثر بوده است،)758
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 ؛ نفس استي  بلكه مكاشفه؛هنر تقليد نيست« :دانست  نفس ميي  كه مكاشفه،را نه تقليد
چنين منتقدان، اعتقاد كالريج به  هم .)207 :، ص2، ج 8( »ندا ذات زيرا ذهن و طبيعت هم

در فهم كالريج  را عاملي براي تأمل 18شاعران قرن   با ديگرثزوردم اشعار ورتفاوت عظي
هاي خود  مشغولي ، كالريج دل ادبيي سيره به بعد دهم زيرا از فصل ؛دانند حقيقت ادراك مي

لف ؤم( رالف كادورث  آثاري شايد او متأثر از مطالعه. دهد  ادراك را توضيح ميي در زمينه
 به نوعي تقارن و توازن ميان دو پديده، يعني طبيعت و ذهن ،)يننظام عقلي راستكتاب 

طه بين ب در لزوم كشف نوعي را18 و 17مشغولي بزرگ متفكران قرون  اين دل. رسيده باشد
 ي سوق داده است كه عمل ذهن را به مثابه اي  سوي انديشه و  دو، كالريج را به سمت اين

 ،تحليل كند و از همين معنا) هاويه(آغازين  ي بخشي به جهان آشفته عمل خدا در نظم
توانست  كه البته خود مي( شعر بسازد ي بنياني براي عملكرد متفاوت و خالق ذهن در عرصه

چون  تواند هم  اگر نفس مي).دانستن نيروي تخيل در نفس انسان باشد بنياني براي متمايز
 تصراحه بكالريج كه  اين كما ؛ قادر به تصرف و آفريدن نيز است پس قطعاً،خدا عمل كند

نيروي نبوغ  . عينيت بخشيدن به خويش استي  قوه،تخيل« :دگرد ميمتذكر اين معنا را 
 خودماندن، ،حال  عين شدن و در چيز همه .لحظه به شكلي درآيد تواند هر است كه مي

 اين .)372 :، ص14( » محسوس ساختني در شير و در شعله خداي متلون را در رود،
دانيم كه سنت حاكم بر  مي .تاج كالريج ريشه در مطالعات نوافالطوني او داشتاستن

 ي  به تعبير افالطون در رساله يا(  افالطوني و نوافالطوني اين بود كه خداوندي انديشه
گون خفته در كائوس را به  به هستي نظم بخشيد و جهان هاويه) »دميورژ«تيمائوس، 
با ، پنداشت چون دميورژ مي كالريج نيز ذهن را هم. 12مودتبديل ن )به معناي نظم( كاسموس

وجود آورد و ذهن نيز با  را به انگيز آن اين تفاوت كه خداوند، عالم طبيعت و نظم شگفت
 به زندگي انسان نظم ،چون خدا ها، هم ها و پديده مرتب كردن انديشه نيز تخيلي نيرومند و

 عالوه ،ها نظم بخشد هتواند چون خدا به پديد مي او كه ذهن انساني ي اين انديشه. بخشد مي
توانست مبتني بر اين اصل رايج باشد كه خداوند   مي،بر تأثيرپذيري او از دستگاه افالطوني

رسد كالريج از عهد عتيق  نظر مي كه به اي  انديشه ؛انسان را بر انگاره و صورت خود آفريد
» ان اهللا خلق آدم علي صورته« ي با جملهاين اصل در تمدن اسالمي ( استخراج نموده باشد

 خطاب 1802كه در دهم سپتامبر  دريافت اي  توان اين معنا را از نامه  زيرا مي؛)مشهور است
 شاعران مذهبي يونان را با شاعران عبري عهد عتيق ،به ويليام سائبي نوشته و در آن

ا شاعران خيال و شاعران عبري  شاعران يوناني ر،ويژه كه در اين نامه  به؛مقايسه نموده است
 اين نيز خود تمايز بين خيال و تخيل را در .)59 :، ص5( نامد را شاعراني با نيروي تخيل مي

  .دهد هاي كالريج نشان مي انديشه
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 به دنبال كشف ،انگاشتن ذهن و طبيعت  بازگرديم به ذكر اين نكته كه كالريج با همسان
 ؛ بود»تخيل« ،اين نيرو از ديدگاه كالريج. هم پيوند دهدقدرتي بود كه بتواند اين دو را به 

» من هستمِ« آفرينش در ي عمل جاودانه«: را چنين تعريف كرده است چيزي كه آن
چنين وي در   هم.)155 :، ص14( »شود اليتناهي و بيكران كه در ذهن محدود تكرار مي

. آورد شمار مي  آفرينش بهرنگي از  كمي  تخيل را نظريه،خطاب به ليچارد شارپ اي  نامه
  فرآيند خالق ذهن را به هنر نيز تعميم داد و در،كالريج اين تئوري خويش را بسط داده

نهادن بين شعر استعداد و   به تمايز،جا بود كه با استفاده از تمايز بين خيال و تخيل اين
 تخيل فرآيندي  خيال فرآيندي بود مبتني بر تداعي، و،از ديدگاه كالريج. شعر نبوغ رسيد

 با استفاده از قانون ،خيال كاري جز ضبط صور و به هنگام لزوم. بود مبتني بر خالقيت
. دادن و آفريدن بود   نيرويي خالق بود كه قادر به نظم، اما تخيل. احضار صور نداشت،تداعي

 به اين  تخيل هنري قادر،از ديدگاه او. برد كار كالريج اين معاني را در مورد تخيل هنري به
تخيل . تي تازه بخشدأها شكل و هي كند و به آن بود كه بر روي مواد خام ناشي از تجربه كار

اي   سپس جهان تازه،ريزد هم مي ها را درهم شكسته و به براي انجام اين كار ابتدا آن
 نظم و سامان يافته ، اما از نو، ادراك استي  جهاني كه شبيه به جهان هر روزه؛آفريند مي 
  .ستا

حالتي از «:  خيال را چنين تعريف كرده است،سيره ادبيكالريج در فصل سيزدهم 
 مواد خود را حاضر و آماده از طريق قانون ي حافظه كه از قيد زمان و مكان رها شده و همه

 همان تعريفي بود كه ،اين تعريف او به تعبير برت .)همان(» آورد تداعي به دست مي
 ،و بدين معنا بردند كار مي  در مورد تخيل و خالقيت بههجدهمن محور قر  تجربهي فالسفه

ها كه  محوري آن  البته مبناي تجربه.به تفكيك و تمايزي ميان خيال و تخيل معتقد نبودند
دانست، جايي براي تأمل بيشتر بر روي   ميات مستقيم محسوسي معيار ادراك را تجربه

 اما ذهن خالق و .)كرد از سوي آنان طبيعي بودو لذا اين روي(داد  خيال و تخيل قرار نمي
او با پايه و . وجوگر كالريج به ادراك قدرت فراتري از تخيل انجاميده بود تر از آن، جست مهم

توانست از   نمي،داشت) هم به عنوان شاعر و هم به عنوان منتقد ادبي(كه از شعر  اي  سابقه
 زيرا حضور قدرت تخيل و ؛ل و تخيل بنگردگراي آن روزگار به خيا  فالسفه تجربهي زاويه

بنابراين در شرح و تبيين آن، قدرت . را در درون خود تجربه نموده بود ماهيت متفاوت آن
 ،تخيل اوليه از ديدگاه كالريج. تخيل را به دو صورت اوليه و ثانويه تعريف و تقسيم نمود

 ه عنوان عامل اصلي واستعداد و نيرويي است كه ميان حس و ادراك ميانجي شده و ب
انعكاسي «كه  15تخيل ثانويه تخيلي است. كند نيروي حياتي هر نوع ادراك انساني عمل مي

 آگاهانه، و در عين حال، در نوع ي زيست و همراه است با اراده است از تخيل اوليه و هم
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ن  با آ، عملي عمل با تخيل اوليه همساني دارد و فقط از لحاظ درجه و حالت و طريقه
سازد تا بازبيافريند؛ و در جايي كه انجام  كند، پراكنده و متفرق مي  ذوب مي:متفاوت است

كوشد تا به ذروه مطلوب برسد، انتزاعي   حاالت ميي  باز هم در همه،اين كار ممكن نباشد
سينا  كه ابن  چنان،اساس اين بر). 155: ، ص14( 16»آورد و وحدت ايجاد كند آرماني پديد
 نيروي تخيل نيرويي خالق، آفريننده و ، متخيله متذكر گرديده بودي ر قوهنيز در ذك

  .بخش است نظام
 انديشه او را پرورانده و ،رو هستيم كه منابعي متعدد  هب  شاعري روـفيلسوف  بنابراين با

 در باب تخيل مبدل ،پردازي ممتاز  او را به نظريه،ذوق و استعدادي فطري در شعر و ادب
شايد اين نوع نگرش به تمايز ميان خيال و تخيل و نيز ستايش و تجليل . كرده است

 فيلسوف صرفاً اگر  زيرا؛آيد شاعري چون او برـنظير قدرت تخيل، تنها از فيلسوف  بي
فاقد ذهن و بود   ميتوانست به اين معنا برسد و نيز اگر شاعري  شايد هرگز نمي،بود مي

  : چون حال عواملي هم هر به. ردي وجود نداشت، باز امكان چنين رويكمطالعات فلسفي
 يكم توجه به آرا  در كنار ارادت يا دست،شا  استعداد شاعري او همراه با ذهن فلسفيـ

  ؛تر نوافالطونيان چون كانت، شلينگ، هارتلي، كادورت و مهم اي  فالسفه
   ؛ويژه با رجوع به مباني مذهبي عهد عتيق  به، مذهبيي  نوعي نگرهـ
   ؛ثچون وردزور  دوست و شاعري هم وجودـ
العاده و مكانتي مهم   ارزشي فوق،گيري مكتب رمانتيزم كه به خيال و تخيل اوج نيز  وـ

  .بخشيده بود
  .بود ثرؤماو شمردن قدرت تخيل از سوي    در استنتاجات كالريج و معظماين عوامل ي همه

يعني ( به حفظ و ضبط صور استكه قادر  اي   قوهكه كالريج تخيل را نه صرفاً خالصه اين
 اين معنا ي  نمونه،كه گفتيم چنان هم. دانست  كه نيرويي خالق و آفريننده مي،)قوه خيال

 يعني ، شرقي فلسفهشگفت  ي پديدههاي   در انديشه، سال قبل از كالريج800 دقيقاً
  .سينا ذكر شده بود ابن

  
   تحليل و تطبيق دو ايده.4

ره به اشتراكات و اختالفاتي است كه در امر تمايز ميان خيال  اشا،بخش اين مقاله پايان
  .سينا و كالريج وجود دارد  ابنيو تخيل در آرا

گري و خالقيت را از صفات ممتاز تخيل   كالريج استعداد آفرينش،كه ديديم چنان
) كه به تعبير او تنها قادر به حفظ صور است(را از خيال   آن،برشمرده و به همين دليل

در توجيه و اثبات لزوم نيز سينا  است كه ابن اي  شمرد و اين دقيقاً همان نكته ايز ميمتم
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 متخيله را در غيبت تسلط ي الرئيس قوه شيخ. تمايز ميان خيال و تخيل ذكر شده بود
دانست كه  داشتن كامل قوه مصوره، قادر به انجام اموري مي حواس ظاهر و نيز در اختيار

ها  حقايق براي آن اي  بينند و يا به امثله باشند مي نفسه مي كه في حالقي را به همان يحقا«
گري متخيله است و   همان قدرت آفرينش، حقايقي واسطه اين رؤيت بي. »گردد متخيل مي

كه   بلكه بدين معنا؛كه تخيل، چيزي را از عدم خلق كند گري نه بدين معنا البته آفرينش
وبالتبع وجودي ( اظهار كند كه در اين جهان، ظهوري  امري را آشكار و،در جهان محسوس

  .ندارد) عيني
سينا و كالريج ما را ياري   ابني ديگري كه در همين فضا در اشتراك آراي نكته

سينا به كمال اول و كمال ثاني و تقسيم تخيل به  رساند، شباهت تقسيم كمال توسط ابن مي
 قبول و ي سينا نفس را داراي دو قوه  ابن،ديديمكه  چنان. اوليه و ثانويه توسط كالريج  باشد

دو امر قبول و (ناميد و به همين اعتبار  را كمال مي  آن، به همين دليل،حركت دانسته
كمال اول، قدرت قبول نفس . نمود  كمال را به كمال اول و كمال ثاني تقسيم مي،)حركت

انند قدرت بريدن براي م(و كمال دوم، قدرت فعل نفس ) مثالً شكل براي شمشير(بود 
توانست در   مي، كه همان اظهار قدرت و فعليت نفس بود،بنابراين كمال ثاني). شمشير

  . متخيله به قدرت تفصيل، تركيب و آفرينندگي آن ترجمه و تحويل شود
 همان ،داند را از صفات ممتاز قوه متخيله مي سينا آن چنين استعاده و ابتكاري كه ابن هم

  چنين تأكيد بر قدرت برد و هم ه كالريج تحت عنوان تخيل اوليه از آن نام مينيرويي است ك
 ي از شأن قوه«و يا » آفريند تر چيزي مي كه با شدتي هرچه تمام« متخيله ي فراگير قوه

 مصوره و ذاكره متوجه است و صور موجوداتي را كه در ي متخيله اين است كه بر دو خزانه
كند و از آن به  و از صورت محسوس يا صورت مذكور ابتدا ميكند  مي  ست سركشي اها آن

الرئيس بر اين معنا كه ايجاد نسبت   يا تأكيد شيخ.)180:، ص1(» يابد ضد يا ند انتقال مي
 در ،درخشد چه از ملكوت در غيب مي شود آن  متخيله سبب ميي ميان عالم غيب و قوه

 همان تخيل ،اك مغيباتي نائل گردد متخيله منعكس گشته و شخص به ادري  قوهي آيينه
سينا   كالريج، تأكيد وسيع ابني تر، تخيل ثانويه آورد و يا درست ياد مي  كالريج را بهي ثانويه

  .گردد بر قدرت متخيله را يادآور مي
 خود را از ي شوم كه آيا كالريج اين انديشه در اين مقاله، نخواستم در اين مقوله متمركز

ويژه پس از   به،سينا  ابنيگرچه آرا( دست آورده است يا خير ا بهسين كساني چون ابن
نياز  ها بي پردازي خود را از رجوع به آن ز آن بود كه نظريهاتر   مشهورتر و مهم،رنسانس

 غرب، چه بسيار اين نكته را كتمان كرده و يا اغلب ي  تاريخ انديشه و فلسفهالبته. بداند
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ويژه تخيل هنري در  فاً بررسي تطبيقي مفهوم تخيل و بهصرهدف  بلكه ؛)!گيرد ناديده مي
  . غرب و شرق، هدف بودي  فلسفهي حوزه
  

  گيري نتيجه. 5
 خيال و تخيل ي سينا و كالريج در مقوله اوالً رويكرد ابن:  مايلم اشاره كنمدر پايان،
قواي سينا، رويكردي كامالً علمي، فلسفي و در راستاي تبيين  رويكرد ابن. يكسان نيست
  .كه كالريج رويكردي گرچه نظري، اما شاعرانه دارد حالي نفس است، در

سينا  كه  ابن حالي  در؛)كه اين كلمه دارد  با تمامي معنايي(ثانياً كالريج يك شاعر است 
تأمل در ي  نتيجهورود به قلمرو ادراك تخيل از سوي كالريج، . يك حكيم و طبيب است

اما . عصر خويش است  ديگر شعراي همنسبت به) ثوردزور(ماهيت متفاوت اشعار يك شاعر 
 عالم و اثبات ي ين مراتب موجودات در عرصهي تب،سينا به اين قلمرو ورود ابنهدف از 

 ورودش به اين ي شاعري كالريج و نحوه. مفاهيمي چون وحي، نبوت و رؤياهاي صادقه است
 ،دهد  شعر و هنر زندگي قرار ميسره در خدمت  تخيل مكشوفه توسط او را يكي قوه عرصه، 

كالريج از . دهد  متخيله را در خدمت شعر قرار ميي سينا نه شاعر است و نه قوه ليك ابن
  .سينا به خواب و نبوت رسد و ابن تخيل به شعر نبوغ مي

 شعر و ي  زيرا در عرصه، كالريج هواخواهان فزونتري دارديخواهم بگويم امروزه آرا مي
 اما كاركرد ؛)گرچه قدمت و عمق فلسفي سينوي را ندارد(گشاتر است  و راهتر  هنر كاربردي

ترين تفاوت   فلسفه و باالخص در الهيات است و اين، مهمي شتر در عرصهبيسينا   ابنيآرا
  .   هنر غرب استي  هنر ما با فلسفهي فلسفه

  
  ها يادداشت

1. Fancy         2. Imagination  
 نيز از نفس و قواي آن سـخن رفتـه           بن يقظان و نجات    التنبيهات، رساله حي  االشارات و   گرچه در   . 3

 ،»...اهللا نـور الـسموات و االرض        « مـشهور    ي ، مراتب عقل با اسـتناد بـه آيـه         اشارات درويژه   به. است
 .مورد بحث قرار گرفته است... اصطالحات مصباح، زجاجه و زيت و 

 زيرا اجسامي هستند    ؛ضاي اين امر را داشته باشد     چيزي كه جسم است اقت     هرچنين نيست   يعني  . 4
  .ند اما داراي اين امور نيستندا كه جسم

 قـوه را در سـه مرتبـه    شفاسينا در  ابن .قوه يعني استعداد قبول چيزي و فعل يعني قبول آن چيز  . 5
كودك بـه   مثالً استعداد   .  كمال ي  ممكنه و  قوه    ي  هيوالني يا مطلقه، قوه    ي قوه: كند  بندي مي  تقسيم

 يعنـي   ، ممكنـه دارد   ي  قوه ،گرفت اما ابزار نگارش نداشت     چه ياد   چنان ؛ هيوالني است  ي نوشتن، قوه 
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فـصل پـنجم از     ( او كامل اسـت      ي  و اگر نوشت، قوه    ؛براي او امكان نوشتن هست ولي ابزار آن نيست        

  ).شفامقاله اول فن ششم 
 : بلكه جنس است براي چهار قوه يا بيشتر،ت لمس نوع نيسي  قوه،گويد در نزد برخي سينا مي ابن .6

 ؛سست  تضاد بين سخت و    ،سوم ؛ تضاد بين خشك و تر     ،دوم ؛ درك تضاد بين گرم و سرد      ي   قوه ،اول
   .)59 : ص،1(  تضاد بين زبر و نرم،و چهارم

 »خيـال « ، و نـزد حكمـا     »مـصوره « ،كه در نزد اطبـا      بدين معنا  ؛مفهوم يكي است  در  اين دو واژه    . 7
  .كند  از هر دو واژه استفاده مي،رو كه هم حكيم است و هم طبيب اين ازنيز سينا   ابن.شود ه ميخواند

در تاريخ سينما تئوري مشهوري وجود دارد كه از ديدگاه بسياري از انديـشمندان سـينما، بنيـان                  . 8
 1824اين تئوري كه از آنِ پيتر مـارك راجـت اسـت و در سـال                 . دهد  تئوريك سينما را تشكيل مي    

 : صـص ،10. ك.ر( مشهور اسـت »  متحركي آن با اشياي دوام تصوير و رابطه    «ي ارائه شده به نظريه   
10-9(.  
شـاهي   از دكتر حسن ملـك )  اول:ج (اشارات و تنبيهاتشرح بيشتر اين معنا را در ترجمه و شرح         . 9

  .وجو كنيد جست
10. Ottery St. Mary  
11. Biographia Literari 

هاي دوراني خـرد      باصره را بدين منظور آفريد و به ما بخشيد كه قادر شويم گردش             خدا نيروي «. 12
دو،   زيـرا ايـن    ...ها منطبـق سـازيم       را در بناي كل جهان بنگريم و حركات دوراني تفكر خود را با آن             

تواند با چيزي ثابت و پابرجا خويشي داشته         حد كه چيزي متزلزل مي      ديگرند، البته تا آن    خويش يك 
كـه موفـق شـديم از كيفيـت ايـن            ها و پس از آن      آن ي  و بعد از تحقيق كامل و دقيق درباره        ...اشد  ب

نظمي و سرگشتگي بري است،  بـه    با تقليد از حركات خدايي كه از هرگونه بي      ،حركات باخبر گرديم  
 ؛)1716:  ص ،3 .ك. ر(» گيرد نظم و سامان بخـشيم       هايي كه در خود ما صورت مي       حركات و دوران  

بـا تأمـل در مفهـوم    (» بازآفريني عالم با ابتناي بر هندسه مقدس   : فلسفه معماري  «ي چنين مقاله  هم
، المللـي مكتـب اصـفهان       بـين  ي مجموعه مقـاالت كنگـره    ، از نگارنده،    )دميورژ در تيمائوس افالطون   

 .1386فرهنگستان هنر، 
   .يل ثانويه كامالً ارادي و خالق استارادي و تخ دو در اين است كه تخيل اوليه، غير  تفاوت اين. 13
كـه  (  Biographia Literaria براي آشنايي با اشعار و ذهن خالق كالريج، عالوه بـر كتـاب  . 14

كه ايـن  ) 15 : (توانيد رجوع كنيد به ، مي) ادبيات دانشگاه تهران موجود استي در كتابخانه دانشكده  
  . موجود است4471 ي  فرهنگستان هنر با شمارهي كتاب در كتابخانه
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